Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Katuaq - Grønlands Kulturhus
Nuuk
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter, gældende for 2015

400.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Grønlands Idræts Forbund, GIF
Nuuk
NunaFondens tilskud for 2015 for forbundets
kampagneindsats for
sundhed og idræt:
sætte fokus på det, at dyrke idræt og hvilken
effekt det har på din krop og sind
mod mobning:
få fremhævet det værdier, der gør sig gældened indenfor idrætten
fremme frivilligheden - det at tage ansvar:
at skabe værdi igennem synliggørelse, hvordan du kan udvikle dig ved at være aktiv som
en frivillig i en idrætsorganisation, også efter
idrætsevents er overstået

300.000

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
digitalisering af allerede udgivne bøger
Homo sapienne
Nukissat - Råstof
Aqipi - aasivimmiittoq
Aima qaa schhh
Inuugatta - fordi vi lever
Jette Bang fra isbjørnens bug
Ivalo & Minik
Inuusuttut - nunatsinni nunarsuarmilu
ung i Grønland - ung i Verden
Avalanneq
Nasaq teqqialik piginnaanilik
den magiske kasket
Aqipi - toornaarannguaq
Tuttu qaqqamit qanermut
Rensdyr fra fjeld til fad

250.000

www.nunafonden.gl

side 1 af 40 sider

bevilling:

nuna@fonden.gl

Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Maligassaatitaagama
For flid og god opførsel
Sume
Asavaanga - asanngilaanga
Aima
Inuuik saliiffik - Fødselsdagsskrald
Inoorusunneq - Livsmod
Sila
Move on
Den stille mangfoldighed
Nipaatsumik assigiingisitaaneq
Ilaquttakka inugguit
Arnatsialaat - Seje kvinder
Ved slusen
Kalaallit Nunaat qiortakkat
Ilivitsuuneq - Hel
Kaassassuk
til e-bøger
Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
digitalisering af 25 allerede udgivne bøger,
så de bliver tilgængelige som e-bøger
Zombiet Nunaat, grl dk
Arpaatit qaqortut, grl
Kujalleq, DK UK i én bog
Anaana qasusoorpoq, grl
Ataata isertitsivimmiippoq, grl
Anaana ataatalu aalakooraangata, grl
Anaana ataatalu annersaagaangata, grl
Kampen for en far, grl dk
Den stille mangfoldighed, grl dk UK i én bog
Move on, grl dk i én bog
Piniartorsuit kinguaavi, grl dk i én bog
Inuugatta / Fordi vi lever, grl dk
Inuuik saliiffik, grl dk
Arfeq nattoralillu niviarsiarannguillu marluk, grl dk
Sassuma Arnaanut pulaarneq, grl dk
Anngannguujuk, grl dk
Kaassassuk, grl dk

250.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Sermermiut
Ilulissat
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kultur-

200.000
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

arrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter og til arrangementer, hvor
der ikke sælges alkoholiske drikke
gældende for 2015
Susanne Andreasen
Nuuk
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Spillefilmen Palasi
Nuuk
i co-produktion med forlaget 180 v/ Michael
Bévort produceres filmen Palasi, hvor optagelserne foregår i Grønland

200.000
-200.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Taseralik
Sisimiut
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter og til arrangementer, hvor
der ikke sælges alkoholiske drikke
gældende for 2015

200.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Puilasoq
Qaqortoq
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter og til arrangementer, hvor
der ikke sælges alkoholiske drikke
gældende for 2015

200.000
-26.876

Tumit Production
Nuuk
action thriller om en Angakkoq som blev
fanget i starten af 1900-tallet af de danske

200.000

BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

Malik Kleist
Nuuk
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for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

myndigheder, som lukkede ham i et lukket
fængsel, nogle danske professorer bygyndte
at lave eksperimenter på ham
Nina P. S. Jacobsen
Nuuk

PaniNoir
Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen
Nuuk
Nina Jacobsen
Ulrik Bang
filmprojektet: UNG anno 2016 hviler på: via
inspiration og simple dogmeregler, laves der
2 film fra hver af de 3 uddannelsesbyer, på
hver uddannelsessted udvælges der en klasse,
der i løbet af en uge skal producere hvad de
selv synes er vedkommende

186.000
-186.000

Edvard Lyberth-Mørch
Nuuk

Narajaq Projects & Consulting
Nuuk
for bygdeelever fra Sermiligaaq, Isortoq,
Kulusuk, Tiniteqilaaq og Kuummiut gående
på skolehjemmet i Tasiilaq tilbydes jagtture
og kursusaktiviteter for at give dem mulighed for at opleve hvad de normalt oplever
sammen med deres respektive familier i
hjembygden, så man kan holde frafaldet
nede, og dermed medvirke til at de børn og
unge får mulighed for en videre uddannelse
eller går i gang med en ungdomsuddannelse,
der er tale om 39 unge og 7 voksne pædagoger

166.375

Margaret Muelller
Nukâka Coster-Waldau
Kgs. Lyngby
Katuaq, som tovholder
Nuuk

Greenland Spirit
Nuuk
projektet Greenland Spirit - Safeguarding the
Indigenous er bygget op en multimedie udstilling bestående af fotoudstilling, video,
workshops og performance (trommedans og
sang), udstillingen består af traditionelle og
moderne fotoportrætter af eet folk og en
kultur i forandring, udstillingen søger at vise
en kultur udfordret af klimaforandringer og
moderne levevis, og hvordan man via projektet kan bidrage til beskyttelse af den
oprindelige kultur via videregivelser af visdom
og historier til den yngre generation, i projektet deltager flere kunstnere og kulturaktø-

150.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

rer fra Grønland og projektet vil gå til byerne
Uummannaq, Ilulissat og Nuuk, denne ansøgning vedrører Uummannaq og Ilulissat
delene af projektet
Paninnguaq Heilmann
Nuuk

Inuuneruna Iggoraarsuk
Nuuk
etablering af en hjemmeside for Inuuneruna
Iggoraarsuk, Kisimiinngilatit nittartagaq,
(Livet er dejligt, hjemmesiden Du er ikke
alene), en avanceret hjemmeside til at hjælpe folk i krise, specielt ude på kysten, hjemmesiden vil bruge hundredevis af frivillige
fra hele Grønland til at give online chat
support, den vi også give folk i kontakt med
de forskellige støtte foreninger og organisationer, der vil være videoer til at give styrke
for de folk i krise og træning for de frivillige

Angajo Lennert-Sandgreen Nuuk Ungdom i Fremdrift, NUIF
Nuuk
Nuuk
i samarbejde med Nuuk Nordisk KulturfesBEVILLING
tival arrangeres workshops og koncerter i
TILBAGEFØRT
Nuuk med deltagelse fra Norge, Island og
Danmark og selvfølgelig fra Grønland, der
hentes en række udenlandske kunstnere

150.000

150.000
-150.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

GUX Aasiaat
Aasiaat
legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle
tre gymnasieår, dimission 2015

130.322

Ivalo Parbst Frederiksen
København

Piorsarsimassutsikkut Inuusuttunut Peqatigiiffik
Foreningen for Kultur og Unge i Grønland
Qaqortoq
formålet er at skabe et fritidstilbud til unge,
som kan danne grobund for, og selvtillid til
at de unge efterfølgende selv kan udøve
musik, efter sommerskolen er formålet, at
de unge individuelt eller i grupper, bruger
den undervisning og de værktøjer de har lært
under forløbet, sommerskolen skal give de
unge glæde og føle sig inspirerede og opløftede af det musiske fællesskab, desuden er

125.500
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

formålet at skabe sammenhold mellem de
grønlandske og danske musikere, skabe
relationer mellem ældre og yngre musikinteresserede og dermed forstærke lokalbefolkningens musikalske kunnen, målgruppen er unge mellem 12 - 25 år
NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Elite Sport Greenland
Nuuk
tilskud for 2015 for sikring af løbende
indsats og udvikling for topidrætsudøvere,
som hver for sig eller som grupper kan tegne
Grønland indadtil og uadtil, og som kan virke
som børn og unge kan se op til som rollemodeller

125.000
-125.000

Diilare Knudsen
Olina Taunajik
Joel Uitsatikitseq
Simmujoq Taunajik
Gedion Bajare
Mattaani Taunajik
Sermiligaaq

Sermiligaami Pinaveersaartitsiniaqatigiit
Qaamaneq
Sermiligaaq
formålet med rejsen til Ittoqqortoormiit er
at informere om forebyggelsesarbejde, herunder hvordan man kan kommer over misbrug af alkohol, fritidsaktiviteter for børn og
unge og fremme underholdningen fra unge
til gamle, og endelig hvordan man kan danne
foreninger for at stå imod misrøgt og den
høje alkoholmisbrug, Qaamaneqs formål er
blandt andet amatørskuespil og sang

110.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
tilskud som kun kan anvendes til uddannelsesfondens drift, til bogholderi, revision,
telefoniforbrug, møder, rejser, ophold og
forbrugsopgjort administratorassistance, og
til fondens it-driftsudgifter for 2015

107.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
Ivalo & Minik Fonden, etableret af NunaFonden gives årig hovedbidragsyderkontrakt
2015: 100.000,00
2016: 100.000,00
2017: 100.000,00
så uddanelsesfonden kan uddele en række

100.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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29. januar 2016
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til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

så tiltrængte uddannelseslegater
Juaaka Lyberth
Nuuk

Yuaka Tamat Entertainment
Nuuk
Kalaallit Nunaga - Mit Grønland' er en musikdrama med forestilling i to akter, oprindelig
idé (og arbejdstitel) er 'oqaluttuat / fortællinger', 1. akt handler om Grønlands kolonihistorie frem til anden verdenskrig, 2. akt
handler om den 'moderniserede Grønland'
frem til hjemmestyrets indførelse, musikdramaet er en scenekunstnerisk dramatiseret produktion i sang, musik, dans og
forestilling, som fortæller om 'hvem vi er',
som grønlændere og hvorfor 'vi er blevet
dem, vi er', med den identitet og kultur vi har
i dagens Grønland, musikdramaet har og nordisk og storpolitisk dimension, idet Grønlands
geopolitiske placering har betydning for
Grønlands rolle for Kongeriget Danmark og
rigsfælleskabet, 'Mit Grønland' skal hjælpe os
med at forstå os selv, som et folk og som et
land, vises i Katuaq, i co-produktion med
Karitas Production og Katuaq

100.000

Charlotte Pike
Ittoqqortoormiit

Kommuneqarfik Sermersooq
Ittoqqortoormiit
NUIF, Nuuk
aktivietetsemner for børn og unge under
Ittoqqortoormiit Tour 2015 dage fra 27. maj
til o3. juni 2015 med skuespil, workshops,
sangkonkurrence, idræt, underholdning og
Børnenes Dag 2015
deltagere:
Rasmine Geisler, Frederik Elsner, Angajo
Lennert-Sandgreen, Nanook, Christian Elsner
og en række andre lokale

100.000

Arnajaraq Støvlbæk
Sisimiut

Taseralik - Sisimiut Kulturhus
Sisimiut
lysprojektører til lyskunst på på Taseraliks
udendørsfacader til at informere om kulturhusets aktiviteter og kommende aktiviteter i
det område, som anvendes til containerudstilling, sneskulpturfestival, byfest, koncert-

100.000
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29. januar 2016
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modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

arena, julearrangementer, kulturnat, Arctic
Circle Race
Inuuteq Kriegel
Nuuk

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Inuuteq Kriegel
Nuuk
i samarbejd med:
Aka Hansen
Inuuteq Storch
Timi - projekt til en vandreudstilling og en
bog, både oplysende og provokerende
kunstform af fotos og video

100.000
-100.000

Tina Enghoff
Anette Molbech
Peter Berliner
Ålsgårde

TEAM-PB
Ålsgårde
projekt Siunissaq uagut pigaarput, The future
Belongs to Us, Fremtiden tihører os, hvor
aktiviteten til træne op til 20 samtaleterapeuter, som vil rådgive voldsramte familier
i Nanortalik og Tasiilaq, der søges:
100.000,00 kroner til 2015
100.000,00 kroner til 2016
100.000,00 kroner til 2017
projektet løses i samarbejde med familiecentre, lokale grønlandske ressourcepersoner i byerne og studerende fra Ilisimatusarfik
bevillingen gælder for 2015

100.000

Narsaq Museum
Narsaq

Kommune Kujalleq
Narsaq
nordbo dage i Sydgrønland i 2016 fra juli til
august, i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq,
projektet styres af en styregruppe, skolebørn,
hvor turister og lokale inddrages og projektet falder sammen med 50 års jubilæet for
samarbejdet mellem byerne Roskilde og
Nanortalik, arrangementerne vil have indhold af række forskellige aktiviteter, herunder kampopvisning, bueskydning, foredrag og madlavning osv

100.000

Edvard Lyberth-Mørch
Nuuk

Narajaq Projects & Consulting
Nuuk
for bygdeelever fra Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat, Arsuk og byen Ittoqqortoormiit

100.000
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for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

gående på skolehjemmet i Nuuk tilbydes
jagtture og aktiviteter for at give dem mulighed for at opleve hvad de normalt oplever
sammen med deres respektive familier i
hjembygden/-byen, så man kan holde frafaldet nede, og dermed medvirke til at
de børn og unge får mulighed for en videre
uddannelse eller går i gang med en ungdomsuddannelse, der er tale om 29 unge og 10
voksne pædagoger
Pia Christensen Bang
Nuuk

CSR Greenland
Nuuk
formålet er at motivere folkeskolens ældste
elever til, at en større andel af dem fortsætter i uddannelsessystemet efter folkeskolen,
CSR Greenland og organisationens medlemsvirksomheder ønsker at give de ældste folkeskoleårgange en bedre forståelse for arbejdsmarkedets, give dem et bedre kendskab
til en række erhverv og uddannelsesmuligheder, øge ambitionsniveauet og udvikle et
bedre samarbejde mellem skoler og virksomheder om vejledning, erhvervspraktik og
elevernes employability, overordnet forventes projektet at:

100.000

skabe netværk og styrkede relationer
mellem skoler og erhvervsliv
være med til at klæde de ældste folkeskoleelever på at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg
udvikle og forbedre vejledning på skolerne
blandt lærere og vejledere
projektet gennemføres i Aasiaat, Sisimiut,
Paamiut og Qaqortoq
bevillingen er givet til at dække:
udvikle og forbedre vejledning på skolerne
blandt lærere og vejledere
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ansøger:

formål / projekt:

Margrethe T. Andersen
Nuuk

Margrethe T. Andersen
Nuuk
Film/DVD produktion af indsamlede mundtlige
fortællinger, gyser fortællinger fra Sydgrønland, Nanortalik og Qaqortoq, fortællingerne
produceres til tre forskellige dvd films, den
første på 1 time og 3o minutter i Qaqortoq,
den anden på 1 time og 45 minutter fra Nanortalik og den tredje på 45 minutter fra
Nanortalik

100.000

Anders Berthelsen
Nuuk

Anders Berthelsen
Nuuk
dokumentarfilm om BLOK 5, som handler om
én af de værste arbejdsulykker i Grønland,
dokumentaren bliver en spændingsdokumentar, handler om overlevelse, menneskets livsvilje, held og heltemodighed bag
ulykken i Blok 5, vidner giver deres vidneberetninger om ekspostionen, enkelte
fortæller om det store held at de overlevede eksplosionen ved at være et andet
sted på det rigtige tidspunkt

95.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

GUX Qaqortoq
Qaqortoq
legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle
tre gymnasieår, dimission 2015

91.045

Ulla Nielsen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk
den nu mangeårige hospitalsklovnløsning som
finansieres af fonde og andre sponsorer for
den landsdækkende børneafdeling som er
integreret i den medicinske afdeling, forsøges
sikret ved en samlet løsning for en et årig
periode

90.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

GUX Sisimiut
Sisimiut
legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle
tre gymnasieår, dimission 2015

89.645
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Jakob Kujaukitsoq
Qaanaaq
TILBAGEFØRT

QANOOR, musikgruppen
Qaanaaq
koncerttur til Tasiilaq, Nuuk og Aasiaat

Bea K. Nielsen
Tittus Danielsen
Karl Ado Nielsen
Anda Jakobsen
Qaqortoq

Qaqortumi Sisorartartut Peqatigiiffiat
Qaqortoq
anskaffelse af en snescooter til at løse arrangementer, til at komme frem og tilbage til
foreningens klubfaciliteter 8 km væk fra
byen og til at bruge snescooteren som lift

80.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

GUX Nuuk
Nuuk
legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle
tre gymnasieår, dimission 2015

75.852

John Thorsen
Jens Tang Olsen
Nuuk

Grønlands Boldspil-Union
Nuuk
GBU - Coca-Cola græsrodsfodbold aktiveteter
i 2015, GBU udvider omfanget af spændende
og attraktiv fodbold aktiviteter for børn og
unge i hele Grønland, GBU hvert 3. (4.) år
gennemfører fodboldtræneruddannelser i
de respektive lokalområder, sådan at disse
personer opnår kendskab til, hvordan de kan
organisere, planlægge og gennemføre diverse
fodbold aktiviteter

75.000

Karl Davidsen
Maniitsoq

Karl Davidsen
Maniitsoq
dokumentarprogram som instruktion i
ørredfangst og behandling af disse til
proviant

75.000

Jonas Fleischer
Ilulissat

Ilulissat Kulturhus Sermermiut
Nuuk
for region nord virker kulturhuset Sermermiut
som krydsfelt for andre udøvere af kunst og
serviceydelser for kunst, herunder Katuaq, som
forestår en række kulturarrangementer både
i Ilulissat og i region nord, dertil mangler kulturhuset et komplet lysudstyr, som både kulturhuset og andre steder i regionen kan gøre
brug af, så man kan holde fragtudgifterne

70.774

www.nunafonden.gl

side 11 af 40 sider

bevilling:
84.000
-84.000

nuna@fonden.gl

Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

nede ved kulturelle aktiviteter
Pipaluk K. Jørgensen
Nuuk

Karitas Production
Nuuk
postproduction af filmen 'Anori', Anori og
Inuk mødes i Grønland, hvor Inuk arbejder
for Arktisk Kommando, der er kærlighed ved
første blik og hurtigt skaber de et liv sammen,
en indre og fælles rejse begynder for dem
begge, som pludselig udvikler sig drastisk, da
Inuk kommer ud for en drukne ulykke under
sit arbejde, Arktisk Kommando befinder sig
i farvandet ud for USA's kyst og han sendes
til et hospital i New York, hans tilstand er
kritisk og han er gået i koma - Anori rejser
efter ham, og finder pludselig ud af, at det
måske ikke er en drukneulykke, men et overlagt angreb på deres eller så stærke kærlighed, Anori befinder sig nu i et land, hvor alting
er fremmede og vil gøre alt for at få hendes
elskede hjem til Grønland, onde kræfter går
imod hende, hun tvinges ind i et grænseland
mellem liv og død, der skal hun finde svarende

70.000

Ebbe Mortensen
Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nuuk
produktion af en julekalender til KNR radio,
beregnet til børn i alderen 5 - 15 år, handler
om mødet mellem vore dage og fortiden,
emnerne er mobning, velstand / nøjsomhed,
venskab, levevis før og nu, trosretninger
før og nu og budskabet er: hvis du har et mål
og møder modstand, ikke giv op, gør noget!
udsendelserne (episoderne) er af 10 minutters varighed

70.000

Administrationen
NunaFonden
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
dækning af uddannelsesfondens hostingsløsninger, hjemmesideudgifter og sikrer
at uddannelsesfondens fremtidige udgifter
til it holdes nede

66.635

Jakob Qujaukitsoq
Qaanaaq

QANOOR JAM
Qaanaaq

63.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

koncertturné til Tasiilaq, Nuuk og Aasiaat
kampagneindsats for i perioden 21. september
til o7. oktober 2016
Tina Mathiassen
Mathias Jensen
Saattut

Muusap Atuarfia
Saattut
Muusap Atuarfia er blevet partner i ERASMUS+
projektet, sammen med en skole i Frankrig og
én i Polen, samarbejdet er et 3-årigt projekt, og
er startet o1. september 2015, projektet er med
overskriften 'Nature is our strength' NIOS og
har til formål at lade elever på tværs af landegrænser arbejds sammen om fælles opgaver
med naturen og et bæredygtigt miljø, der er
tale om 19 rejser for 12 elever og 6 lærere
prøve på om ERASMUS+ & NIOS løsning er OK

60.000

Julius Jeremiassen
Jørn Møller Larsen
Niaqornaarsuk

Atuarfik Kristian Lundblad
Niaqornaarsuk
studietur til Færøerne for 11 elever o1. - 16.
juni 2015 med 3 ledsagere

52.500

Niisinnguaq Geisler
Ilulissat

Ilulissat Orienteering Greenland
Ilulissat
for
Qasigiannguit Orienteringsløb
Niisinnguaq Geisler
Qasigiannguit
forbedring og udvidelse af orienteringskort
i Ilulissat og fremstilling af nyt orienteringskort i Qasigiannguit begge til orienteringsløb
for at kunne opfylde internationale normer
indenfor orienteringssporten

52.000

Simigaq G. Andersen
Qeqertarsuaq

Peqatigiiffik Qeqertarsuarmiuaqqat
Qeqertarsuaq
sommerdage fra 18. juni til 27. juni 2015 med
Hinnarik og Frederik til koncert og fritidsbekæftigelsesfremme

51.812
-11

Snescooterforeningen Qamutit
Nuuk
frivilligt SAR beredskab på 12 mand, som
assisterer politi, brandvæsen og Arktisk
Kommando i det omfang disse ønsker det,

50.000

RESTBELØB
TILBAGEFØRSEL

Lars Borris Pedersen
Nuuk
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

SAR gruppen vil ligeledes stå klar til at
assistere ved AWG 2016, der søges om
tilskud til egnede beklædninger til de 12
SAR medlemmer
Tove Blidorf
Kirsten Mortensen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Nuuk
Kalaallit Røde Korsiats sommerlejr 2015 for
børn, der ellers ikke har mulighed for at
komme på ferie uden for deres by, sommerljeren holdes i Kangersuneq ved Ilulissat, der
deltager børn fra Nuuk, Ilulissat, Sisimiut,
Maniitsoq og Qaqortoq, 18 børn og 7 voksne

50.000

Malik Kleist
Qillannguaq Berthelsen
Nuuk

Tumit Production
Nuuk
en turne i Nordgrønland med filmen 'Unnuap
Taarnerpaaffiani', da andre en biografgængere
i Nuuk bør have muligheden for at se en
grønlandsk gyserfilm, følgende byer besøges:
Aasiaat
Qasigiannguit
Uummannaq
Qeqertarsuaq
Upernavik
Maniitsoq
Kangerlussuaq

50.000

NunaFonden
Formandskabet
Nuuk

Neriuffiik Kattuffiat
Nuuk
Landsindsamling 2015
fondens bidrag til landsindsamlingen 2015
til det rigtig gode formål: 'Stop kræften - den
rammer os alle' også for at hylde de mange
frivillige som bidrager over hele landet til
at samle midler til bekæmpelse af kræft

50.000

Bent Bredde Olesen
og andre
Paamiut

Arctic Greens
Paamiut
i samarbejde med:
Piareersarfik Paamiut og dets elever, Ivalu
Wille, Michael Lynge Heretis, Mina Olesen
og Bent Bredde Olesen
skabe større grad af selvforsyning af lokalt
dyrkede grøntsager i Grønland, hvor elever

50.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

fra Piareersarfik Paamiut inddrages i produktionen og ansvar for at skabe og vedligeholde
noget, man vil udvikle et hydroponic anlæg,
hvor man vil udarbejde videoer / manualer
for opbygning, produktion og afsætning, der
søges:
50.000,00 kroner i 2015
hvorefter man vil være nået så langt, at man
kan dække egne udgifter ved produktion og
derefter påbegynde mobile versioner af
produktionsanlæg med så høj grad af energi
leveret af vedvarende energikilder, så ideen
kan spredes ud på kysten
NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
anskaffelse af barnevogne og voksiposer til
evakueringspatienter og patienter, som må
opholde sig i længere tid i Nuuk fra kysten

50.000

Formandskabet
NunaFonden

Red Barnet Kalaallit Nunaat
Nuuk
fondens bidrag til landsindsamlingen 2015
Alle børn har ret til et hjem, hvor man vil
give et billede af, at et godt hjem kan have
mange former, for eksempel institutioner,
plejefamilier eller familiemedlemmer, der
nødvendigvis ikke er barnets forældre

50.000

Elisa Leth
Kirsten Mortensen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Inuusuttut Nukittoqatigiit (KRK-INUA)
Nuuk
Ungdommens Røde Kors ungdomslejr i Sisimiut
for udsatte unge, som er en ferieform for udsatte unge arrangeret af unge frivillige, alder
for målgruppen er 14 - 16 år, og de frivillige
er i aldersgruppen 20 - 33 år, der bliver 19
udsatte unge med 6 KRK INUA frivillige og 5
URK frivillige

50.000

Ane Qujaukitsoq
Qaanaaq

Ilaqutariit Illuat
Sulisut
Qaanaaq
to scenekunstperformere til Qaanaaq, Ilaqutariit Illuat, for at 'italesætte' præventive initi-

50.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

ativer, så budskaberne gøres tilgengælige og
forståelige for den lokale befolkning
Najannguaq Jørgensen
Risskov

Nakorsanngorniat
Medicinstuderende
Risskov
Timiga er et projekt hørende under Nakorsanngorniat, Timiga sætter fokus på sundhed
og forebyggelse af folkesygdomme, målet
er at bruge to dage i hver by, på førstedagen
er målet at have samtaler på gaden med
befolkningen og gøre brug af et sprøgeskema
samt arranger en sportslig begivenhed for
hele byen; på anden dagen opstilles stande,
hvor ovennævnte studerende står med informationer om sygdomme, sundhed, generelle
informationer om kroppen, samt forebyggelse; kampagnen slutter med et foredrag
og en spørgerunde samt gentagelse af et
spørgeskema, som i kombination af det første
spørgeskema bruges til sammenligning, på
denne måde får borgeren selv fornemmelse
af, at have fået noget ud af kampagnen

45.000

Bolatta Silis-Høegh
København

Bolatta Silis-Høegh
København
kunstudstilling Anorersuaq - S T O R M, i form
af malerier i store formater og kunstinstallation
af træ i Taseralik Sisimiut 17. marts til 22. maj
2016

45.000
-6.032

De ansatte
og brugerne af skolehjemmet i Nuuk

Atuartut Angerlarsimaffiat
Nuuk
kursus i fangstmetoder og fangstture for
elever på skolehjemmet fra kommunens
bygder, som gives mulighed for opretholdelse af deres fangstture i deres hjemmebygd til fangst på fisk, fugle, sæler og fugle
for at mindste hjemmesavn og dermed
mindske frafald fra deres skolegang

44.000

Jane-Ina Hansen
Bea K. Nielsen
Mina M. Sakariassen
Qaqortoq

Najugaqatigiiffik Orniffik
Qaqortoq
studietur til Ammassivik 10. - 17. august 2015
for 14 brugere med 6 ledsagere

42.000

BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT
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fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Bestyrelsen
NunaFonden
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk
for børn som må opholde sig på Landshospitalets Børneafdeling

40.311

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af 2 bøger om grønlandske sagn
og myter af Gunvor Bjerre, illustreret af Miki
Jacobsen, sagnene genfortalt for børn på
grønlandsk og dansk, udgives igennem
forlaget milik publishing, tilskuddet er givet
til trykning (mangfoldiggørelse)

40.000

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af bogen 'Fortællinger fra Uummannaq - interviews med unge, der har været
på børnehjem' af Lise Andersen, bogen
udgives på grønlandsk og dansk igennem
forlaget milik publishing

40.000

Benjamin Kielsen
Narsaq

Kujataani Pattagiaasartartut
Narsaq
harmonika spillere i Sydgrønland til træf i
Narsaq for at blive bedre til at spille og ved
samvær udvikle hinanden

40.000

Hanne Egede
Nuuk

Narsarmiut Nuummiittut Ikinngutaasalu Peqatigiiffiat
Nuuk
koncert i Nuuk Forsamlingshus med det sydgrønlandske orkester 'Poulsen Band', hvor
foreningen af personer med herkomst fra
Narsaq og venner vil arrangere for at fremme
egnsmusik i fremmede kanter

37.113

Margrethe S. Egede
Maniitsoq
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Atuarfik Kilaaseeraq, Specialklasser
Maniitsoq
studietur til Danmark 29. maj - o5. juni 2015
for 12 elever og ledsagere

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

hjælp til børn og eventuelt deres ledsagere,
som på grund af evakuering mangler tøj og
hjælpeudstyr, behov skønnes af Børneafdelingen i samråd med NunaFonden, og bevillingen administreres af NunaFonden
Inuuteq Storch
Sisimiut

Dig Heart Produktion
Sisimiut
Napa Sandgreen
Steffen Ringsø
filmen Moon Trip bliver en spændingsfilm
med snowboardere, alpint skiløb, snescooterkørere, hundeslædekørere og gletcherklatrere

35.000

Peter Larsen
Narsaq
Christian Isaksen
Qaqortoq

Neriusaaq Festival 2015
Narsaq
arrangement o1. august 2015 med udenbys
og lokale udøvende musikere

35.000

Camilla Nielsen
Nuuk

Kimik Kunstsammenslutning
Nuuk
grafik og papir workshop og åben værsktedsudstilling, sammenslutningen ønsker at være
medaktør under pilotprojektet Nuuk Nordisk Kulturuge, med et kunstnerisk og kulturelt projekt indeholdende et værkstedsseminar og en udstilling med kunstnere fra
Grønland og Sverige i Nuuk

35.000

Kirsten Mortensen
Tove Blidorf
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Nuuk
aktivitetslederkonference i Sisimiut i dagene
20. - 21. februar 2016 for frivillige genbrugsledere i Kalaallit Røde Korsiats afdelinger

35.000

Sara Reimer
Johan Mathæussen
Nuuk

Nuummi Utoqqaat Peqatigiit
Nuuk
fjordtur for 33 personer til Naalersitaq

33.000

Ujarak Joelsen
Paamiut

Paamiuni Nerrivimmi Arsaarartartut
Paamiut
Jan Boassen
Malik Nathansen
Ingeborg Mikaelsen

33.000
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29. januar 2016
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for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Mille Poulsen
sommerlejr (kolonitur) til Avigaat for 20 personer, som ikke har mulighed selv for at
komme væk fra byen i ferietiden, hvor der
sejles i en passagergodkendt fartøj til og
fra lejren
Najannguaq Jørgensen
Risskov

Projekt TIMIGA
Risskov
fremlæggelse af Projekt TIMIGA i NunaMed
2016 konference i Nuuk

32.800

Bendo Schmidt
Nuuk

Qasapip Ullua Kingulleq
Nuuk
Villads Villadsens episke digt 'Qasapip Ullua
Kingulleq' har Ole Kristiansen lavet musik til
og som Inuit Theatre, Simon Løvstrøm, har
scenesat skal bearbejdes og senere vises
også udenfor Grønland
fondens bevilling er for at opfylde projektets
grønlandske andel

32.076

Najaaraq Olsen Larsen
Maniitsoq

Døgninstitutionen Qaamasoq
Maniitsoq
for at fremme beboernes nærhed og tilknytning til hinanden, så de også kan bevæge
sig frit på egen hånd for at træffe omgangskreds og dyrke fritidsinteresser

31.500
-31.500

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Hanne Grethe Pedersen
Lone Alaufesen
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9. B
Nuuk
studietur for 25 elever med 1 ledsager til
Island i perioden 14. - 21. april 2016

31.250

Jutho Fly Wilche
Lone Alaufesen
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9. A
Nuuk
studietur for 25 elever med 1 ledsager til
Island i perioden 14. - 21. april 2016

31.250

Knud Seblon
Nuuk

Knud Seblon
Nuuk
B-Joe
København
koncert tur til Ilulissat og Ilimanaq med
rytmisk guitarspil

30.000
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på ansøgninger
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til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Elisabeth P. Rosing
Kirsten Petrussen
Kangaamiut

Elisabeth Petrussen Rosing
Kirsten Petrussen
Kangaamiut
på vegne af medborgere i bygden
trommedans, kursus i anvendelse af trommedans, få åbnet op for de unge i bygden, hvor
Leif Saandvig Imanuelsen kommer og afholder
kursus i dagene o8. - 22. juni 2015

30.000

Thimothæus Poulsen
Atammik

Atammiup Atuarfia
Atammik
studietur til Danmark for 12 elever med 3
ledsagere fra 25. maj - o4. juni 2015

30.000

Suulut Lyberth Lange
Maniitsoq

Atuarfik Kilaaseeraq, special klasserne
Maniitsoq
studietur for 10 elever og 4 ledsagere til
Danmark i perioden 10. - 17. november 2015

30.000

Henrik Berthelsen
Lone Alaufesen
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9. C
Nuuk
studietur for 24 elever med 1 ledsager til
Island i perioden 14. - 21. april 2016

30.000

Uluutannguaq N. Eriksen
Saqqaq

Nâtap Atuarfia, 4. - 7. kl.
Saqqaq
studietur til Danmark og Island 25. maj - o9.
juni 2016 for 12 elever og 3 ledsagere

30.000

Jens Thorin
Narsaq

Niroth
Narsaq
der igangsættes løb for børn og unge i byen,
ikke mindst for at fremme forebyggelse og
fremme børn og unges sundhed og udvikling,
behovet er set efter at være flyttet fra
Uumannaq til byen

29.000

Hans Reimer
Judithe Steenholdt
Rebekka Petersen
Kristine Reimer
Thorkild Jeremiassen
Aasiaat

Kalaallit Nunaanni Innarluutillit
Piginnaanikitsullu Kattuffiat, KNIPK
Aasiaat
forbundet besluttede i 2014, at forbundet
gerne skulle ud til sine medlemmer ude på
kysten for at informere om forbundets virke
og formål, denne gang til Nanortalik, Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat og

28.000
-28.000

BEVILLING
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for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:
TILBAGEFØRT

formål / projekt:

bevilling:

Aasiaat selv

Mette Laustsen
Nuuk

Nunatta Atuagaateqarfia
Nuuk
i samarbejde med MISI (Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik) i kommunen vil Landsbiblioteket have lavet grønlandske sprogkufferter, en sprogkuffert indeholder en
egnet bog og sprogstimulerende legesager og
spil, der skal bruges til at lege og italesætte
bogen, formålet er at sprogstimulere børn
på en sjov og legebetonet måde, projektet
dækker fem byer

26.848

Kuupik Vandersee Kleist
Morten Christensen
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat
Nuuk
studietur til Danmark for 21 elever 20. - 27.
marts 2015 med 3 ledsagere

26.250

Nauja Lyberth for forældre Kangillinnguit Atuarfiat, 9. A
Nuuk
Nuuk
studietur for 21 elever med 3 ledsager til
Island i perioden o7. - 14. maj 2016

26.250

Emile Hertling Péronard
Nuuk

FILM.GL
Nuuk
TAKE ONE - fra idé til succesfuld filmfinansiering, den grønlandske filmbranceforening oplever stigende interesse fra foreningens medlemmer omkring support til
filmfinansieringsforløb inden for filmproduktion, de grønlandske filmtalenter skal
blive bedre til at kommunikere deres projekter over for for eksempel producere eller
filmkonsulenter, så de kan få støtte til deres
film - også uden for Grønland, ønsket er, at
styrke producenternes evner til at præsentere filmprojekter mundtligt i en pitchingsituation

25.000

Katrine Faber
Hjortshøj

Teater Viva
Hjortshøj
tværkunstnerisk kulturprojekt i Ilulissat om
mennesker, natur og fremtid, indledende
start af kulturprojektet Singing Our Place /

25.000

www.nunafonden.gl

side 21 af 40 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Hello! How are you?, som indeholder produktion af teaterforestilling med grønlandske scenekunstnere og lokale beboere i Ilulissat, projektet er et tværkunstnerisk kunstprojekt om natur, menneske og klima - og
paradigmeforandringerne, projektet tager
udgangspunkt i konkrete steder i Norden
for derfra at vandre mellem folk og steder
i Norden og videre ud i verden
Sørine Joelsen
Niaqornaarsuk

Sunngiffik Niaqornaarsuk
Niaqornaarsuk
fritidstilbud for børn og unge under 18 år til
musikudøvelse, undervisning i amatørskuespillets kunst og undervisning i husflidskunst og begge tilbud er åbne for alle i
målgruppen

25.000

Bo Albrechtsen
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9. B
Nuuk
studietur for 20 elever med 2 ledsagere til New
York i perioden o4. - 11. maj 2016

25.000

Sofia Rossen
Nuuk

Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU
Nuuk
institutionens server og software er ikke længere
tidssvarende, for at komme på nye løsninger
er der behov for anskaffelse af hardware og
software

25.000

Trine Hansen
Nuuk

Nuuk Internationale Friskole, 9. kl.
Nuuk
studietur til Toronto o6. - 16. april 2016 for
20 elever og 2 ledsagere

25.000

NunaFonden
Formandskabet
Nuuk

MIO
Nuuk
MIO's Børnepris 2015 er givet af NunaFonden,
da prismodtageren/ne bor udenbys betaler
fondens rejse- og opholdsudgifterne

24.527

Tim Arnoldi
Uummannaq

Atuarfik Edvard Kruse, 9. klasse
Uumannaq
13 elever med ledsagere på studietur til

22.750

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Danmark i perioden o4. - 15. juni 2015
Bettina Geisler
Aasiaat

Gammeqarfik, 9. L
Uumannaq
13 elever med ledsagere på studietur til
Nuuk i perioden o2. - 09. oktober 2015

22.750

Else Løvstrøm
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat, 9. B
Nuuk
studietur til Danmark for 18 elever og 3 ledsagere i perioden o8. - 15. april 2016

22.500

Eva Reimer
Rakel Petrussen
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9. A
Nuuk
studietur for 18 elever og 3 ledsagere til
Island i marts 2016

22.500

Ane Olsen
Sisimiut

Minngortuunnguup Atuarfia, 9A
Odense
studietur til Nuuk for 17 elever med ledsagere
i dagene 11. - 23. maj 2015

21.250

Minik Hansen
Nuuk

Katuaq, som koordinator
Nuuk
teaterforestillingen 'Periarfeerussaq', satire
om tv-programmet Sporløs var på turne i
september 2014, denne gang går ture til
Upernavik
Qeqertarsuaq
Aasiaat
Qasigiannguit
Sisimiut
Maniitsoq
Qaqortoq
Narsaq
Nanortalik
med Rosa Olsen & Marie Mathiassen i
Periarfeerussaq Special

20.796

Aaja Chemnitz Larsen
Nuuk

MIO
Nuuk
fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for en
tre årig periode, bestående af:
Selve prisen, år 1 - 2013
20.000,00
Selve prisen, år 2 - 2014:
20.000,00

20.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Selve prisen, år 3 - 2015:
20.000,00
Prisen uddeles årligt til personer, der gør en
særlig indsats for børn.
Heidi Kindberg
Struer

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Heidi Kindberg
Struer
i 2009 tog min mand og jeg en beslutning der
ændrede vores liv for altid, jeg fik samtidig
opfyldt en stor drøm, min mand havde fået
arbejde i Nuuk, hvilket betød, at vi en grå
marts 2009 sad i flyet på vej til Grønland
sammen med vores søn, vi havde haft mange
spekulationer om hvordan det ville gå, vi
forældre kunne forstå det, men vores søn
forstod jo ikke, at alt det kendte for ham ville
ændres; jeg tænker på at netop denne bog vil
være målrettet til danske og grønlandske
familier, der flytter til Grønland enten i en
periode eller permanent
tilskud til trykningen af bogen

20.000
-20.000

Kaj Kleist
Nuuk

Kaj Kleist
Nuuk
udgivelse af bogen 'Kajs Grønlandskrønnike'
af Susanne Christiansen, bogen udgives af
forlaget Informations Forlag
tilskud til trykning af bogen

Najagtaaq Olsen
Sisimiut

Minngortuunnguup Atuarfia, 8B
Sisimiut
studietur for 16 elever med 2 ledsagere til
Nuuk o5. - 18. oktober 2015

20.000
-20.000

Jørgen Jensen
Jokum Kanutsen
Seth Siegesmundsen
Qaqortoq

Qaqortumi Utoqqaat Peqatigiit
Qaqortoq
træf for ældre i Sydgrønland i Qaqortoq i
forsamlingshuset med deltagere fra Nanortalik, Alluitsup Paa, Eqalugaarsuit og Narsarmiut i dagene 22. - 26. juli 2015

20.000

Birthe Kleist
Bodil Brandt
Sisimiut

Nalunnguarfiup Atuarfia, 9E
Sisimiut
studietur for 16 elever og 3 ledsagere til
Rungsted i dagene o9. - 16. april 2015

20.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Elisabeth Nielsen
Upernavik

Utoqqaat Peqatigiit Qaarsorsuaq
Upernavik
deltagelse i sommertræf for ældre i det nordlige Grønland i Ilulissat o6. - 12. juli 2015
for at snakke om klimaforandringerne og
de ældres vilkår, foreningen deltager med
10 personer

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af bogen 'Hivshu - Siuleqatussuagut
angakkuligartalissuit' af Robert E. Peary
som af forlaget Maanuup Atuakkiorfia
tilskud er til trykning (mangfoldiggørelsen) af
bogen

20.000

Maria Motzfeldt
Nuuk

Maria Motzfeldt
Nuuk
udgivelse af bogen 'Inuujuk aavarpoq / på
rensdyrjagt' med sjov fantasi og magi og det
bedste i at være et barn, bogen udgives af
forlaget Takuuk Publishing
tilskud er til trykning (mangfoldiggørelsen) af
bogen

20.000

Maria Motzfeldt
Nuuk

Maria Motzfeldt
Nuuk
i samarbejde med:
Ilannguaq Hegelund
kogebog under arbejdstitlen 'Mamavik' med
grønlandske råvarer, en kombination af
gourmetmad og familiemad
tilskud givet til trykning (mangfoldiggørelse)
af bogen

20.000

Lisa Josefsen
Nuuk

Kalaallit Tusilartut Kattuffiat
Nuuk
for at lette dagligdagen for døve i Grønland
søges der midler til videoopkald til indkøb
af mobiltelefoner med videoopkald, således
de døve kan snakke sammen på tegnsprog,
foreningen har allerede 14 mobiltelefoner,
men mangler endnu 10 andre

20.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

ArKaluartâ Rosing
Nuuk

ArKaluartâ Rosing
Nuuk
udgivelse af en billedbog med arbejdstitlen
Inuit pinnersut / Smukke mennesker', det
smukkeste motiv for fotografi er efter forfatterens mening det menneskelige ansigt
tilskud er til trykning (mangfoldiggørelsen) af
bogen

20.000

Inga Hansen
Nuuk

Inga Hansen
Nuuk
udgivelse af bogen 'Qilaatersortoq angalajuartoq / Wandering drum dancer' af Inga
Hansen igennem forlaget Ursus Parvus ehf
tilskud er til trykning (mangfoldiggørelsen) af
bogen

20.000

Oline Augustinussen
Kalaallit Nunaanni Erinarsoqatigiit Kattuffiat
Themotheus Kristoffersen Nanortalik
Nanortalik
afholdelse af generalforsamling for forbundet
og der i samme forbindelse afholdelse af
BEVILLING
kursus for 35 personer
TILBAGEFØRT
tilskuddet vedrører projektets kursus del alene

bevilling:

20.000
-20.000

Pipaluk K. Jørgensen
Nuuk

Location Greenland
Nuuk
i samarbejde med:
FILM.GL, bestyrelsen
nordisk konference om filmproduktion i
Arktis, konferencen søger at skabe grobund
for et tættere samarbejde og derved give
FILM.GL indblik og viden til at udvikle egne
visioner, så vi på den måde med tiden kan
etablere vores egen film commission, producentforening og markedsføringsplatform
for Grønland som location

20.000

Ann Andreasen
Uummannaq

Uummannaq Polar Institut, UPI
Uummannaq
udgivelse af kunstbogen 'Tikkile Pjettursson
- en grønlandsk billedfortæller' som udgives
igennem forlaget Uummannaq Polar Books,
tilskuddet er til trykningen (mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Marie Andersen
Ado Andersen
Nuuk

Marie Andersen
Ado Andersen
Nuuk
udgivelse af bogen 'Andersen-inik naggatillit siuligut Qeqertarsuarmeersut' Special
Tykkeriet Viborg som løser trykkeopgaven,
tilskuddet er til trykningen (mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Augusta M. Jerimiassen
Nuuk

Augusta Marie Jerimiassen
Nuuk
udgivelse af en pegebog for babyer 0 - 3 år
med arktiske dyr som motiver, bogen udgives igennem Forlag Filippa, tilskuddet er
til trykning (mangfoldigørrelsen) af bogen

20.000

Augusta M. Jerimiassen
Nuuk

Augusta Marie Jerimiassen
Nuuk
udgivelse af en børnebog for til børn i aldersgruppen 3 - 6 år med arktiske dyr som motiver, bogen udgives igennem Forlag Filippa,
tilskuddet er til trykning (mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Augusta M. Jerimiassen
Nuuk

Augusta Marie Jerimiassen
Nuuk
udgivelse af en bog om erotiske og dagligdagslivs digte for unge og voksne, bogen
er illustreret med kunstværker, bogen udgives igennem Forlag Filippa
tilskuddet er til trykning (mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af bogen 'Nipilersorta - sang - og
musik for yngste' af Naja Rosing Asvid, bogen
udgives igennem forlaget milik publishing

20.000

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af bogen 'Kolde beviser' af Nina
von Staffeldt, som udgives igennem forlaget
milik publishing

20.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Thomas Stensgaard
Østermarie

Thomas Stensgaard
Østermarie
udgivelse af en bog om billedkunstneren
Anne-Birthe Hove igennem forlaget milik
publishing

20.000

Hulda N. Z. Holm
Søborg

Hulda Nona Zober Holm
Søborg
udgivelse af digtsamlingen 'Glaskugler - Qaajasut' som udgives af forlaget Atuagkat, tilskuddet er til trykningen (mangfoldiggørelsen)
af bogen

19.500

Jacob Froberg
Nuuk

Jenseeraq Band
Nuuk
deltagelse som band i Arctic Sounds Music
Festival i Sisimiut i dagene 10. - 13. april
2015

19.384
-19.384

Alvilda Striim
Hjortshøj

Alvida Striim
Niels Berglund
Hjortshøj
danseworkshop i Ilulissat for interesserede
over 5 dage, da for få i Ilulissat får tilbud om
indenfor fritidsinteresser, mener selv, at der
vil være mange som har interesse i vinterferien

19.324

Matilde Henningsen
Birthe Marø
Qaqortoq

Tasersuup Atuarfia, 9. B
Qaqortoq
studietur for 15 elever og 2 ledsagere til
Danmark i april/ maj 2016

18.750

Ane Berthelsen
Nuuk
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Nuussuup Atuarfia, Specialklasserne
Nuuk
6 elever med 2 ledsagere på studietur til
Island i perioden o9. - 16. september 2015

Isak Erngsen
Aappilattoq, Nanortalik

Jaajap Atuarfia
Aappilattoq, Nanortalik
studierejse / den årlige Roskilde-tur for 7
elever, som følger alderssvarende skoleelever
fra Nanortallip Atuarfia fra 13. august til o2.
september 2015

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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bevilling:

18.000
-18.000

17.500
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Dorthe Jakobsen
Qasigiannguit

Peqatigiiffik Skive / Skiveforeningen
Qasigiannguit
10 elever på skoleophold i Skive fra august
til oktober 2015

17.500

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
udgivelse af bogen 'Havets Moder' gjort forståelig for mindre børn trykt på tykt papir,
udgives igennem forlaget Iperaq.com

17.000
-17.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

bevilling:

Sørine Joelsen
Niaqornaarsuk

Sunngiffik Niaqornaarsuk
Niaqornaarsuk
ACT med Vivi Sørensen giver i perioden 24.
juni til o7. juli 2015 sommerferieramte 15
børn ikke alene fritidsbeskæftigelse, men
også kursus i skuespillets (amatørskuespillets)
kunst på grønlandsk og dansk

15.812

Adam Jonas Grim
Tasiusaq, Upernavik

Utoqqaat Peqatigiit Tasiusaq
Tasiusaq, Upernavik
deltagelse i ældretræf i Ilulissat for nordgrønlandske ældreforeningen i dagene o5. - 12.
juli 2015, hvor foreningen deltager med seks
ældre

15.718

Ellen K. Frederiksen
Aviâja Lennert
Qassiarsuk

Atuarfik Otto Frederiksen
Qassiarsuk
studietur til Nuuk for 6 elever med ledsager
12. - 25. marts 2015

15.000

Bestyrer,
Poul Erik Andersen
Anne-Mie Andersen
Sisimiut

Hotel Sømandshjemmet Sisimiut
Sisimiut
holde juleaften for enlige og økonomisk
dårligt stillede familier, hvor Qeqqata Kommunia inviterer til Sømandshjemmet, med
julemiddag, synge, og danse om juletræet,
Sømandshjemmet giver gaver, slutter af med
kaffe, kager og juleslik

15.000

Anders S. Sørensen
Aasiaat

Aasiaat Sømandshjem
Nuuk
juleaftenarrangement 2015 for udsatte familier, enlige og gymnasieelever, der indkaldes
til juleaftenarrangementet ved opslag og

15.000

www.nunafonden.gl

side 29 af 40 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

ved kontakter via kommunen
Krissie B. Winberg
Nuuk

Nanubørn
Nuuk
ligesom de sidste 6 år arrangeres børnenes jul
i Forsamlingshuset, i år vil 19 frivillige være med
til at arrangere den 23. og 24. december, forud
for det er der indkøb, planlægning, julegavepakning, madlavning, bagning m.m.

15.000

Nukaaraq Berglund
Helena Jensen
Nuuk

Jul for hjemløse
Nuuk
frivillige arrangerer jul for hjemløse på Sømandshjemmet til 70 - 80 personer den 24. december
2015, Sømandshjemmet og frivillige stiller
arbejdskraft til rådighed

15.000

Formandskabet
NunaFonden

Kalaallit Røde Korsiat
Ilulissat
julearrangement for trængte familier

15.000

Formandskabet
NunaFonden

Kalaallit Røde Korsiat
Qaqortoq
julearrangement for trængte familier

15.000

Formandskabet
NunaFonden

Kalaallit Røde Korsiat
Nuuk Afdeling
julearrangement for trængte familier

15.000

Anne Lise Kreutzmann
Sisimiut
BEVILLING
DELVIS TILBAGEFØRT

Nalunnguarfiup Atuarfia, Spec. kl. hold d3
Sisimiut
studietur til Danmark i april - maj 2016 for 5
elever med 1 ledsager

15.000
-6.000

Bestyrelsen
NunaFonden
Nuuk

Frelsens Hær
Nuuk
fondens bidrag til arrangement til jul og nytåret 2015 / 2016 for værdigt trængende

15.000

Elizabeth Petersen
København

Elizabeth Petersen
København
social resiliens blandt børn og unge i Tasiilaq i
Østgrønland - et styrket fællesskab som en vej
ud af udsathed, projektet går ud på at under-

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Nynne Hemrich Garde
København

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Qooqqut Festival
Nuuk

www.nunafonden.gl

formål / projekt:

bevilling:

søge og analysere opbygningen af social resiliens
hos unge, altså fælles modstandskraft overfor
risikofaktorer i familie og nærmiljø, alt for mange
børn og unge i Tasiilaq mistrives, oplever vold
i familien og dropper ud af uddannelsesystemet
samt begår selvmord, lærer meget lidt såvel
kognitivt som socialt, og lever i relativ fattigdom
med en meget høj grad af vold og kriminalitet,
men der er også meget at bygge på, både blandt
de unge og blandt de professionelle er der
mange gode lokale ressourcepersoner, der
arbejder på at opbygge sociale netværk og ungtil-ung rådgivning, så der er stort, realistisk håb
om, at det er muligt at finde en løsning på mistrivslen blandt unge
Nynne Hemrich Garde
København
social resiliens blandt børn og unge i Tasiilaq i
Østgrønland - et styrket fællesskab som en vej
ud af udsathed, projektet går ud på at undersøge og analysere opbygningen af social resiliens
hos unge, altså fælles modstandskraft overfor
risikofaktorer i familie og nærmiljø, alt for mange
børn og unge i Tasiilaq mistrives, oplever vold
i familien og dropper ud af uddannelsesystemet
samt begår selvmord, lærer meget lidt såvel
kognitivt som socialt, og lever i relativ fattigdom
med en meget høj grad af vold og kriminalitet,
men der er også meget at bygge på, både blandt
de unge og blandt de professionelle er der
mange gode lokale ressourcepersoner, der
arbejder på at opbygge sociale netværk og ungtil-ung rådgivning, så der er stort, realistisk håb
om, at det er muligt at finde en løsning på mistrivslen blandt unge
Katuaq, som arrangørenhed
Qooqqut Festival
fondens andel til det alkoholfrie familiearrangement under Qooqqut Festival, hvor
Katuaq fungerer som facilitator, tilskuddet
er fondens andel til delprojekter
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Mina M. Sakariassen
Camilla Sommer
Qaqortoq

Tasersuup Atuarfia, 10C
Qaqortoq
studietur til Nuuk for 11 elever 16. - 27.
februar 2015 med 2 ledsagere

13.750

Bestyrelsen
NunaFonden
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Patienthotellet / Centrumhotellet
Nuuk
for fødende som må opholde sig på Landshospitalets Patienthotel

13.500

Bestyrelsen
for Neriuffiit
Nuuk

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk
forbrugsartikler til kontorfælleskabet på en
række NGO-er, tonere og kopipapir til en
stor fælles digital printer

13.406

Jens & Arnaq Korneliuss
Nanortalik

Tukummeq Korneliussen
Nanortalik
AFS udvekslingsophold i USA for Tukumme
Korneliussen fra juli 2015 til juni 2016 via
AFS Interkultur Danmark

12.000

Camille & Peter Otte
Nuuk

Sarah Otte
Nuuk
udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra september 2015 til
juni 2016

12.000

Jens & Arnaq Korneliuss
Nanortalik

Tukummeq Korneliussen
Nanortalik
udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra juli 2015 til juni '16

12.000
-12.000

Mira N. B. Jeremiassen
Nuuk
udvekslingsophold i Honduras arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra august 2015
til juli 2016

12.000
-12.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Birtha Bianco
Nuuk
BEVILLING
TILBAGEFØRT
Kristen-Emil Mathiassen
Nanortalik

www.nunafonden.gl

Kristen-Emil Mathiassen
Nanortalik
udvekslingsophold i Malaysia arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra juli 2015
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bevilling:

12.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

til juni 2016
Maren-Louise Hansen
Nuuk

Julie B. Hansen
Nuuk
udvekslingsophold i Island arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra september
2015 til juli 2016

12.000

Apunnguaq Larsen
Narsaq

Apunnguaq Larsen
Narsaq
udvekslingsophold i Argentina arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august 2015
til juni 2016

12.000

NajâraK J. InûsugtoK
Sisimiut

Jakobine Jensen
Sisimiut
udvekslingsophold i Portugal arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra sommeren 2015
til sommeren 2016

12.000

Yvonne Kyed
Nuuk

Aila Kyed
Nuuk
udvekslingsophold i Italien arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra september
2015 til juli 2016

12.000

Malene Jensen
Sisimiut

Niels Jørgen Jensen
Sisimiut
udvekslingsophold i USA arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra august
2015 til juni 2016

12.000

Margrethe Egede
Jørgen Egede
Maniitsoq

Nuka Storch Egede
Maniitsoq
udvekslingsophold i Spanien arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra september
2015 til juni 2016

12.000

Kaya Kielsen-Davidsen
Qaqortoq

Kaya Kielsen-Davidsen
Qaqortoq
udvekslingsophold i Italien arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra september
2015 til juli 2016

12.000
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Bevillinger for 2015
fremlagt den,
29. januar 2016

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Petrine M. Andersen
Nuuk

Malu M. Lynge
Nuuk
udvekslingsophold i Italien arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra september
2015 til juli 2016

12.000

Lisa Christiansen
Nuuk

Aviaaja Isaksen
Nuuk
udvekslingsophold i Australien arrangeret
af Rotary Youth Exchange fra juli 2015 til
juli 2016

12.000

Elisabeth Johansen
Nuka Johansen
Sisimiut

Elisabeth Johansen
Nuka Johansen
Sisimiut
udvekslingsophold i Italien for Camilla
Johansen arrangeret af AFS Interkultur
Danmark fra august 2015 til juni 2016

12.000

Nina B. Jakobsen
Morten T. Heilmann
Nuuk

Lukas Berglund Heilmann
Nuuk
udvekslingsophold i Portugal arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra sommeren 2015
til sommeren 2016

12.000

Ane Lone Bagger
Frank Bagger
Ilulissat

Linda Bagger
Ilulissat
udvekslingsophold i USA for Linda Bagger
arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra
sommeren 2015 til sommeren 2016

12.000

Malu Bech
Nuuk

Malu Bech
Nuuk
udvekslingsophold i Irland for Malu Bech
arrangeret af EF High School Year fra august
2015 til juni 2016

12.000

Nûno Skovgaard Motzfeldt Else Mørch Skovgaard
Sisimiut
Sisimiut
udvekslingsophold i Italien for Else Mørch
Skovgaard arrangeret af AFS Interkultur
Danmark fra september 2015 til august 2016

12.000

Dorthe-Marie Lynge
Nuuk

12.000

www.nunafonden.gl
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på ansøgninger
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

udvekslingsophold i Brasilien for Inutsiaq
Lynge arrangeret af AFS Interkultur Danmark
fra sommeren 2015 til sommeren 2016
Charlotte Siegstad
Ilulissat

Nivi Siegstad
Ilulissat
udvekslingsophold i USA Californien for Nivi
Siegstad arrangeret af Academic Year Abroad
fra september 2015 til maj 2016

12.000

Johanne Skifte
Lauritz Kreutzmann
Maniitsoq

Inuusuit Nipaat
Maniitsoq
korkoncert i Napasoq, som ikke har eget
bygdekor, koncerten gives i bygdens kirke

12.000

Sørine Lennert
Nuuk

Michael Henda Lennert
Nuuk
udvekslingsophold i USA for Michael Henda
Lennert arrangeret af AFS Interkultur Danmark
fra september 2015 til maj 2016

12.000

Elisabeth Johansen
Nuka Johansen
Sisimiut

Gerth Johansen
Sisimiut
udvekslingsophold i Brasilien for Gerth Johansen arrangeret af AFS Interkultur Danmark
fra august 2015 til juni 2016

12.000

Paninnguaq A. Lynge
Nuuk

Paninnguaq A. Lynge
Nuuk
udvekslingsophold i New Zealand arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra januar 2016
til januar 2017

12.000

Kuka Madsen-Møller
Nuuk

Angutitsiaq Madsen
Nuuk
udvekslingsophold i USA arrangeret af Youth
For Understanding fra august 2015 til juli
2016

12.000

Malene Jensen
Sisimiut

Jens Jørgen Jensen
Sisimiut
udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra august 2015 til
juni 2016

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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på ansøgninger
modtaget
til og med december 2015

Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Jack Nathansen
Qaqortoq

Aatitta Julie Nathansen
Qaqortoq
udvekslingsophold i Spanien arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra september 2015
til juni 2016

12.000

Sofie Frederiksen
Tomas Leth-Jørgensen
Nuuk

Kristian Leth-Jørgensen
Nuuk
udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra august 2015 til
juli 2016

12.000

Kira Poulsen Degn
Ilulissat

Kira Poulsen Degn
Ilulissat
udvekslingsophold i Australien arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra januar 2016
til juli 2016

12.000

Viola Simonsen
Nuuk
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Donna Isabella Simonsen
Nuuk
udvekslingsophold i Honolulu for Donna Isabella
Simonsen 19. september 2016 til 26. maj 2017

12.000
-12.000

Karen Sørine Møller
Ilulissat

Laura Angerla Madeline Møller Fly
Ilulissat
udvekslingsophold i Santa Barbara fra 19.
september 2015 til 26. maj 2017 arrangeret
af EF Academic Year Abroad

12.000
-12.000

Fritidsinspektør,
Søren Peter Geisler
Aasiaat

Fire daginstitutioner,
Gammeqarfik & Piareersarfik
Qaasuitsup Kommunia
Sullissivik Aasiaat
oplæring i anvendelsen af tromme og trommedans i samarbejde med trommedanseren
Leif Emanuelsen, oplæringen gælder for
børn og unge

10.449

Päivi Niemi-Rosing
Lili Rasmussen
Nuuk

Noqartilik
Klaverforenignen i Nuuk
klaverkursus for børn og unge i Nuuk, arrangement af intensiv klaverkursus, ideen er at
tilbyde børnene kursusoplevelse med en
konservatorieuddannet underviser fra Finland

10.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Lucia Larsen Mølgaard
Kitsissuarsuit

Nunaqarfiit Pingasut Kulturisioqatigiittartut
Kitsissuarsuit
sommertræf for indbyggere fra bygderne:
Kitsissuarsuit, Akunnaaq og Ikamiut i dagene
31. juli til o2. august 2015 i år i Kitsissuarsuit
for at dyrke fællesskab og fremme kultur

BEVILLING
TILBAGEFØRT

bevilling:
10.000
-10.000

Asta Sivertsen
Oqaatsut

Oqaatsut Atuarfiat
Oqaatsut
studietur for 4 elever med 2 ledsagere til
Danmark fra medio maj til 25. maj 2015

10.000

Nivi A. G. Olsen Silasen
Sisimiut

Nivi A. G. Olsen Silasen
Sisimiut
sprogophold i Canada arrangeret af EF International Language Center fra september
2015 til maj 2016

10.000

Liv Molich
Nuuk

Meeqqat Nipilersortartut Ikinngutaat
Nuuk
* korlederworkshop for unge børne- og ungdomskordirigenter
* korworkshop for børn og unge i Nuuk
* skolekoncert
* afslutningskoncert
workshoppene udvikler både undevisere
og de underviste, og der bliver mulighed for
alle, der har lyst, kan lytte og synge med på
skolen, under workshoppene og til den gratis offentlige afslutningskoncert

10.000

Elisabeth Filemonsen
Ikerasak

Timersoqatigiiffik Eqaluk-56
Ikerasak
i forbindelse med klubbens 60 års jubilæum
i 2016, bevillingen anvendes til at fejre jubilæet
i bygden

10.000

Sofia Rossen
Nuuk

Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU
Nuuk
de flyers som blev lavet med NunaFondens
midler i 2014 er der ikke ret mange tilbage af,
der er behov for 4.000 stks nye flyers, som
skal trykkes i Nuuk

www.nunafonden.gl
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Sarah Aviaja Hammeken
Handen, Sverige

Sarah Aviaja Hammeken
Handen, Sverige
deltagelse som frivillig til Camp East 2015
i Ittoqqortoormiit, hvor man vil give sommerlejren et danse aspekt for at give de mange
børn noget nyt at deltage i
Camp East 2015 arrangeret af Foreningen af
Grønlandske Børn

9.000

Berit Jacobsen
Bryrup

Berit Jacobsen
Bryrup
Der er mange børn i Tasiilaq, byen har ca.
2.000 indbyggere og skolen har ca. 450
kun en brøkdel af disse børn oplever
noget i ferien, ganske få børn har forældre,
der har midler til at rejse ud på ferie, andre
er heldige at far eller onkel har en båd, så de
kan komme med ud at fiske, og så er der det
store flertal, som må blive i Tasiilaq sommeren
over, for rigtig mange af disse børn er skolen
et fristed at komme til i dagtimerne, et fristed forstået på den måde, at barnet får nogle
timer væk fra forældres alkoholmisbrug, og
desværre også ofte væk fra seksuelt misbrug,
når så den lange sommerferie kommer, og
skolen lukker, sportshallen er lukket, er
barnet pludselig overladt til at skal være i
familien døgnet rundt, men i sommerperioden
er der børn, der må leve af bær i naturen og
hvad de kan finde af rester på lossepladsen,
dette er mine bevæggrunde for at gå ind i
dette projekt, give de børn, der opholder sig
i Tasiilaq hele sommeren en anderledes og
oplevelsesrig sommer

8.000

Nuka Bisgaard
Nuuk

Nuka Bisgaard
Aqqalu Engell
Hans-Ole Amossen
Marie Mathiassen
Nuuk
undergrunds musikarrangement for unge,
herunder intim maskedans / trommedans,
bodypaint, dansevenlig musik og andet,
hvor man mixer det traditionelle med det
moderne samfunds kendetegn, der spilles

8.000
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Bevillinger givet indtil januar 2016 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2015 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

op i Nuuk, Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq
Bestyrelsen
NunaFonden
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Intensivafdelingen
Nuuk
for børn som må opholde sig på Landshospitalets Intensivafdeling

8.000

Lisa Borris Pedersen
Arsuk

Arsuup Atuarfia
Arsuk
studietur til Nuuk for 3 elever med 1 ledsager
o7. - 13. maj 2015

7.500

Gerda Therkelsen
Helga T. Sigurdsen
Ikerasak

Atuarfik Ole Løvstrøm
Ikerasak
studietur til Danmark o1. - 12. juni 2015
for 3 elever og ledsagere

7.500

Adam Jonas Grim
Tasiusaq, Upernavik

Tasiusami Utoqqaat Peqatigiiffiat
Tasiusaq, Upernavik
sommertræf i Ilulissat den, o5. juli 2015 for
7 personer

7.000

Sofia Rossen
Nuuk

Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU
Nuuk
printertonere og kopipapir, da institutionen
ikke er tilkoblet NGOhusets printsystem, da
de har følsomme personlige oplysninger

5.365

Anthoinette Jakobsen
Mikaeline Løvstrøm
Atammik

Blå Kors
Atammik
muligheder for anden fritidsbeskæftigelse
for børn i den skolepligtige alder med anden
aktivitet end sport, hvor de også får mulighed
for at samles hver 14. dag

5.000

Lars-Ejnar Kvist
Narsarmiut

Atuarfik Erinaq
Narsarmiut
studietur til Danmark for 2 elever fra 13.
august til o3. september 2015 med ledsager

5.000

Susanne Emanuelsen
Niaqornat

Susanne Emanuelsen
Niaqornat
oplæring i folkedans for børn og unge, som
ikke har andre fritidsmuligheder, så de også

5.000
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ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

kan give forestilling til krydstogtturister
Juliane D. Berthelsen
Nuuk

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk
anskaffelse af mobil til arbejdsbrug, wireless
link og måtter til mus til driften af forbundets
kontor

3.366

20.000

Sum 2015 - bevilliger der rækker sig over flere år - anført på hvert respektivt år:
www.nunafonden.gl
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